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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a produção e composição do leite de vacas leiteiras 

suplementadas com colina protegida da degradação ruminal durante o período de transição. Foram 

utilizados 32 animais da raça Girolando, sendo 16 multíparas e 16 primíparas, separadas em dois grupos. 

Cada grupo de 16 animais foi constituído de 8 multíparas e 8 primíparas. As dietas utilizadas no 

experimento apresentaram ingredientes e composição bromatológica semelhantes, sendo uma sem 

suplementação de colina e outra com suplementação de 60g/dia de colina, durante todo o período de 

transição. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado em parcelas subdivididas. A 

produção média de leite no tratamento de vacas suplementadas com colina foi 34,40 kg/dia e sem colina 

32,18 kg/dia. A produção média de gordura das primíparas foi de 1,17 x 0,88 kg/dia e nas multíparas os 

valores encontrados foram 1,17 x 1,02 kg/dia, respectivamente para animais suplementados e não 

suplementados com colina, todavia não houve efeito da suplementação sobre a produção de proteína no 

leite. Vacas multíparas suplementadas apresentaram menor contagem de células somáticas 258,88 

céls/mL x 10
3
 comparadas às não suplementadas 401,20 céls/mL x 10

3
. Fato este não foi observado nas 

primíparas.  A suplementação de colina favoreceu a redução de contagem de células somáticas e aumento 

do volume de leite produzido em vacas multíparas e aumento na produção de gordura de leite em 

primíparas e multíparas. 
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Abstract: The objective of this study was to evaluate the production and milk composition of dairy cows 

supplemented with rumen degradation protected during the transitional period. 32 were used breed 

animals Girolando cattle, being 16 multiparous and primiparous 16, split into two groups. Each group of 

16 animals was composed of 8 multiparous and primiparous 8 diets used in the experiment showed 

similar ingredients and composition being one without supplementation and another with 

supplementation of 60 g/day choline, throughout the transitional period. The statistical design used was 

the completely randomized design in plots subdivided. The average production of milk in the treatment 

of cows supplemented with Hill was 34.40 kg/day and without kg/day 32.18. The average production of 

the fat was 1.17 x 0.88 primiparous kg/day and multiparous the values found were 1.17 x 1.02 kg/day 

respectively to animals supplemented and not supplemented with, however there was no effect of 

supplementation on the production of protein in milk. Multiparous cows supplemented showed lower 

somatic cell count 258.88 cels/mL x 103 compared to not supplemented cels/mL x 103 401.20. This fact 

was not observed in mothers. Choline supplementation favored reducing somatic cell count and increased 

volume of milk produced in multiparous cows and increase in production of milk fat in primiparous and 

multiparous 

 

 

Keywords: Protected choline, milk composition, milk production. 

 

Introdução 

 

 O período de transição pode ser considerado como as três semanas pré e três semanas pós-parto. 

De acordo com Grummer (1993), o período entre final da gestação e início da lactação, é marcado por 

intensas mudanças metabólicas, endócrinas e principalmente, diminuição do consumo de matéria seca. 
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Em função disso, as exigências energéticas desses animais para a produção de colostro, mantença e 

produção de leite não são supridas, predispondo os animais a desenvolverem um balanço energético 

negativo. Com o intuito de manter o fornecimento de energia necessária para a produção de leite há 

maior taxa de lipólise, resultando em liberação de ácidos graxos não esterificados e glicerol na corrente 

sanguínea (Grummer, 2011). Nesse contexto, a suplementação de colina surge como medida 

complementar de manejo para evitar os distúrbios metabólicos, pois ela está envolvida no metabolismo 

de gorduras. Esse composto pode aumentar a síntese de lipoproteínas de baixa densidade (VLDL) e, 

consequentemente, otimizar o metabolismo das gorduras como fonte energética, melhorando a produção 

e composição do leite (Lima, 2007). Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 

suplementação de colina em dietas de vacas leiteiras no período de transição, sobre a produção e 

composição do leite. 

 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido nas instalações da Fazenda Quebra Cuia, localizada no município 

de Alvinópolis, Minas Gerais - Brasil. O período experimental foi de fevereiro a junho de 2012. Foram 

utilizados 32 animais da raça Girolando, sendo 16 multíparas e 16 primíparas, separadas em dois grupos. 

Cada grupo de 16 animais foi constituído de 8 multíparas e 8 primíparas. As vacas estavam entre segunda 

e quarta lactação, com produção média de 7.834 Kg de leite na lactação anterior. Já as novilhas 

compreenderam os animais que pariram no período de realização do estudo.  

Os dois tratamentos tinham dietas a base de silagem de milho, farelo de soja, milho moído e 

núcleo mineral. O que diferiu entre as dietas foi a inclusão de 60 g de colina protegida/dia para o grupo 

dois. As dietas foram balanceadas segundo as exigências nutricionais do NRC (2001). Foi avaliada a 

produção e a composição de leite até setenta dias após o parto.Os animais eram ordenhados 2 vezes ao 

dia,  e as amostras de leite coletadas semanalmente  durante a ordenha da tarde até o 70° dia de lactação. 

Após coletadas, as amostras de leite foram refrigeradas a 4°C, e enviadas para posterior determinação das 

porcentagens de extrato seco total e desengordurado, proteína total, gordura, lactose e a contagem de 

células somáticas. As análises laboratoriais foram processadas em até 7 dias após a coleta pelo 

laboratório de análise da qualidade do leite da Universidade Federal de Minas Gerais. Para análises da 

composição do leite foi utilizado o método de raios infravermelhos proximais, utilizando o aparelho 

Bentley 2000 (Bentley Instruments, Chaska, MN, United States), sendo realizadas análises de contagem 

de células somáticas. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas, sendo que as médias da variável produção de leite, gordura, proteína e contagem de células 

somáticas foram comparadas pelo Teste de Tukey (P < 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 estão apresentados os resultados da produção média de leite, proteína, gordura e 

contagem de células somáticas. 

 

Tabela1. Produção média de leite, gordura, proteína e contagem de células somáticas em vacas 

primíparas e multíparas da raça girolando com e sem suplementação de colina durante o período 

de transição 

Categoria 

Animal 

Produção média de 

leite( kg/dia) 

Gordura(kg/dia) Proteína(kg/dia) Contagem de células 

somáticas(cels/mlX10
3
) 

Primípara 

com colina  

28,2 1,17
a 

0,84 93,85 

Primípara 

sem colina  

28,1 0,88
b 

0,82 133,81 

Multípara 

com colina  

34,4
a 

1,17
a 

1,03 258,86
a 
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Multípara 

sem colina 

32,18
b 

0,88
b 

0,97 356,72
b 

a 
Letras minúsculas na mesma linha indicam valores significativamente diferentes pelo Testede Tukey 

(P<0,05) 

 

 A produção média de leite até 70 dias pós-parto avaliados foi significativamente (P<0,05) 

superior para as vacas multíparas suplementadas com colina em relação às vacas sem colina, em 

contrapartida tal efeito não foi observado nas primíparas. Segundo Lima. (2007) vacas suplementadas 

com colina apresentaram menor capacidade de acumular ácidos graxos não esterificados e também 

maiores conteúdo de glicogênio no fígado, o que pode explicar a maior produção de leite em animais 

suplementados com colina. Não foi verificado nenhum efeito sobre a concentração de proteína do leite 

tanto nas primíparas quanto nas multíparas, fato esse pode ser explicado pelo a concentração da proteína 

no leite é influenciada principalmente pela variação que ocorre no perfil de aminoácidos para a absorção, 

a qualidade de aminoácidos da proteína não degrada no rúmen. Foi observado um aumento da produção 

de gordura do leite dos animais suplementados com colina nesse experimento, segundo Santos (2009) a 

colina pode aumentar a porcentagem de gordura no leite porque é utilizada para a síntese de fosfolipídios 

e VLDL, desta forma ,  utilização de colina facilitou a absorção e transporte dos lipídeos e a síntese de 

gorduras e, consequentemente favorecer o aumento da concentração de gordura no leite. A contagem de 

células somáticas nas multíparas suplementadas com colina foi menor quando comparadas a multíparas 

sem suplementação, de acordo com Santos (2009) a capacidade da colina em reduzir os níveis de AGNE 

circulantes, e consequentemente reduzir a oxidação incompleta dos mesmos, formando menos corpos 

cetônicos, podem reduzir a ocorrência de doenças como cetose, e assim, melhorar o status geral de saúde 

dos animais e, consequentemente melhorar defesa imune,podendo ter efeito positivo sobre a contagem de 

células somáticas. 

 

Conclusões 

 A suplementação de colina protegida nas dietas de vacas multíparas, durante o período de 

transição, diminuiu a contagem de células somáticas e aumentou a produção de leite e gordura. Em 

contrapartida nas primíparas foi observado um aumento na produção de gordura do leite. 
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